
Акт
осiннього огляду житлового булинку,

розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського,4

м II и н.м.
(П.I.П. майстра)

КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Киево>,
од-503

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче пiдписаJIися, комlсlя у скJIад1: головного iнженера
Багiнськоi М.С., lнженера l категоpii Подбсльцевоi с.Г.. майстра техд iльницi
м н.м.

07.09.2022 р.
(дата початку огляду)

07.09.2022р
(дата завершення огляду)

провела огJuIд житлового будинку за адресою: л. МаршалаBv
l встановила таке:

Малиновського.4

На прибудинковiй територii розмiщуIоться
(перелiк елементiв благоустрою)

2. ТехнiчниЙ стан житлового булпнку та його прибудпнковоi територii:
Пiд час проведення огляду житлового булинку Ns 4 на Byn. Мар.аrrа

Малиновського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕrльних
конструкцiй, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи цо, гвп, Хвп, каналiзацii, лiфти, електрообладнаннrI та прилеглу
територiю.
При цьому виявлено:

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента кон 1l б дин

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

J Стiни Потребlтоть поточного ремоцту

4 Потребутоть поточного ремонту

l. ЖитловиЙ будинок, загальна площа якого становить 634l кв. м, кiлькiсть
квартир - 52 шryки.

Ns
з/п

Герметизацiя стикiв



5 Пiдлога потребуе поточного ремонlу

6 отребус капiтального ремонтуп

7 Водостоки Потребують капiтмьного
емон

8 Сходовi клiтки, сходовi
ма ш1

Потребують капiтального
емо |-2 пiд.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй

В задовiльному cтaнi

10 Смiттепроводи (клапаЕи,
стовб ии, шиб

Потребlтоть поточного ремоIIту

11 Смiттезбiрнi камери
водоп ов1

Потребуе ремонту та вiдновлепнrl
водопостачаншI

|2 BiKHa Поr,ребують замiни

1з .Щверi Потребують замiни

14 ГIотребують поточного ремонту

15 Козирки вхiдних груп

Вхiднi групи

Потребlтоть поточного ремонту

1б Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освlтлення

Електрощитова потребуе
капlт€lльного ремонту

|7, Лiфти (машиннi примiщення,
машиЕних lщень

Працюють в паспортному режимi

18 Системи центрЕuIьного
опалення

ПотребJrоть поточного ремонту

19 Системи гарячого
водопостачаннrI

Потребутоть капiтального
емон

20 Системи холодЕого
водопостачання i
каналiзацii

Потребують капiтального
ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
по

В задовiльному cTaHi

22 ,Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майданчикiв

Потребус капiтального ремонту

2з Спортивнi майданчики
(Обладнання спортивних
майданцlкiв

Покрiвля



висновки koMicii: технiчний стан житлового будинкч на вYл. Маршала
Мминовського. 4 - задов iльний. Житловий бчдинок пDидатЕий дое 1в
осiннiй пеоiол 2022 рокч.

(оцiнка технi,пrого стану, висновок про готовнiсть до експrryатацii жилого
булинку у наступний перiод)

Голова KoMicii:

Головний iнженер ОД-503

Члени KoMicii:

Iнженер l категорii

Майстер техдiльницi

Щатаогляду 07.09.2022р.

Багiнська М.С.

Подбельцева С.Г.

Мундир Н.М.


